
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KURSANTÓW 

SZKOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

 POWIATOWEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SPZ W MIELCU 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego  

Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu informuje, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja 

Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu, ul. 

Żeromskiego 22. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pspr@pogotowie-mielec.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług 

szkoleniowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b, ogólnego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć pracownicy 

Administratora oraz podmioty wspierające działalność Administratora.  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas realizacji umowy 

szkoleniowej/szkolenia oraz okres niezbędny do dochodzenia roszczeń lub 



obrony przed nimi, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania. W 

przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez 

Panią/Pana zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe do czasu jej 

wycofania. Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym 

czasie. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 964 Warszawa) w 

przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem. 

8) Podanie danych w powyższych celach jest w pełni dobrowolne, ale 

niezbędne do zawarcia umowy lub udziału w zajęciach szkoleniowych. 

 9) Administrator gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od 

Pani/Pana jako osoby, od której pochodzą. 

 


